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PERSBERICHT 

 

 

Raad van Advies en UoC trekken op 7 november samen op 

Thema’s Aanwijzing en Ontbindingsrecht 

staan centraal bij forumdiscussie 
 

WILLEMSTAD – Als Hoge College van Staat wil de Raad van Advies (RvA) een bijdrage leveren 

aan de publieke discussie over verhoudingen en bevoegdheden binnen het politieke speelveld 

op Curaçao, alsook binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Daarover organiseert de RvA samen 

met de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) op woensdag 7 november in de 

aula van de universiteit een publieke forumdiscussie. 

 

De titel van die middag luidt ‘Aanwijzingen en Ontbindingsrecht, Onderlinge verhoudingen op 

lands- en rijksniveau’. Na de openingswoorden van RvA ondervoorzitter mevrouw mr. Lizanne 

Dindial modereert dr. Jeffrey Sybesma het verdere verloop van de namiddag tussen 15:00 en 

18:00 uur waar twee actuele onderwerpen nader worden belicht en bediscussieerd.  

 

Programma 

Als eerste inleider laat prof. mr. Lodewijk Rogier, emeritus-hoogleraar Staats- en Bestuursrecht 

aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en hoogleraar aan het UoC, zijn licht schijnen op ‘De 

aanwijzingsbevoegdheid van de Koninkrijksregering in de praktijk’, gevolgd door een eerste 

commentaar van advocaat Aubrich Bakhuis van het kantoor Van Eps Kunneman Van Doorne.  

Als tweede inleider behandelt prof. dr. Arjen van Rijn, hoogleraar Staatsrecht en staatkundige 

vernieuwing aan de UoC, het thema ‘Het ontbindingsrecht versus de vertrouwensregel’. De 

eerste die daar commentaar op mag geven, is prof. dr. Paul Bovend’Eert, hoogleraar Staatsrecht 

aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Na de twee inleiders en hun respectievelijke coreferenten volgt een plenaire discussie. De 

moderator zal de bijeenkomsten afsluiten met een reeks conclusiepunten, waarna hij alle 

aanwezigen uitnodigt voor een ontvangst op de patio van de universiteit. 

 

Kennis en inzicht 

Sinds 2010 zijn er met regelmaat spanningen gerezen op de eilanden en op rijksniveau over de 

toepassing van de aanwijzingsbevoegdheid van de Koninkrijksregering alsook het recht tot 

ontbinding van de Staten door de regering en het gebruik door de Staten van de mogelijkheid 

een minister naar huis te sturen door het aannemen van een motie van wantrouwen. Het is de 

RvA meermalen opgevallen dat het zelfs bij de directbetrokkenen ontbreekt aan kennis en 

inzicht van deze twee fundamentele elementen binnen het democratische speelveld binnen het 

Koninkrijk. Dat brengt vaak de gouverneur, qualitate qua voorzitter van de Raad van Advies, 

onnodig in een lastig parket. Daarom dat voor die forumdiscussie naast de gouverneurs van 
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Curaçao, Aruba en St. Maarten o.a. zijn uitgenodigd het voltallige kabinet-Rhuggenaath en de 

volledige Staten alsook andere organen, zoals het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, het 

Openbaar Ministerie, de Raden van Advies van Aruba en St. Maarten, de University of Curaçao, 

de Ombudsman, de Algemene Rekenkamer, de Sociaal-Economische Raad (SER) en de top van 

het College financieel toezicht (Cft). De RvA beoogt met deze forumdiscussie onnodige 

meningsverschillen te voorkomen en een beter onderling begrip te kweken, zodat de 

democratische rechtsstaat beter kan functioneren. 

 

Aanmeldingsmogelijkheid 

Participatie aan de forumdiscussie is gratis en uitsluitend mogelijk via aanmelding bij UoC. 

Aanmelding bij UoC is vanaf 15 oktober 2018 tot 5 november 2018 opengesteld. De 

aankondiging van deze aanmeldingsmogelijkheid is reeds in lokale kranten verschenen.   

 

 

Willemstad, 18 oktober 2018 

Namens de Ondervoorzitter van de Raad van Advies 

Mevrouw mr. C.M. Raphaëla 

Secretaris 

 


